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Doelstelling Stichting SAKO
Stichting Steun aan Kinderen Overzee
(SAKO) is opgericht in 1999.
De belangrijkste doelstelling is hulp
bieden aan kinderen, vooral op het
gebied van onderwijs en gezondheids
zorg in derde wereldlanden. Deze hulp
geschiedt ongeacht ras, huidskleur
of religie. De werkzaamheden van
de stichting omvatten het initiëren
van projecten, het onderhouden van
contacten met de projecthouders
en donateurs en het verzamelen
van zoveel mogelijk informatie over
lopende (samenwerkings)projecten.
Stichting SAKO verplicht zich om
alle gelden verkregen uit donaties
volledig te besteden aan structurele
hulpverlening.

Investeren in
de toekomst
Na de zomervakantie gaan ze er voor. Kinderen die ineens groot zijn
na de basisschool, ze gaan naar de middelbare school. Misschien kent
u ook iemand die voor deze spannende gebeurtenis staat: uw zoon,
kleindochter, uw neefje. Ieder kind krijgt hier kansen voor de toekomst.
In Bangladesh niet. Naar school gaan is daar niet de gewoonste zaak
van de wereld, laat staan dat er voldoende onderwijsmogelijkheden zijn.
Deze SAKO Nieuws staat vooral in het teken van het Vocational Training
Centre (VTC) in Aloshikha. SAKO investeert met het VTC in de toekomst
van honderden Bengaalse jongens en meisjes. We zijn blij te kunnen
melden dat de ASML Foundation het VTC gaat steunen! Toch is er meer
nodig om de school te continueren. Uw donaties blijven hard nodig.
Hartelijk dank voor uw steun!
Namens het bestuur van Stichting SAKO,
Inès van Pamelen (voorzitter)
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Deze nieuwsbrief verschijnt, zo mogelijk, twee keer per jaar en is bedoeld voor de donateurs van de stichting SAKO.

De ASML Foundation is de nieuwe mede
sponsor van het Vocational Training
Centre (VTC). ASML Foundation sponsort
de technische school in 2016 en 2017
voor een totaalbedrag van € 15.000,00.
De Foundation helpt SAKO en Aloshikha
hiermee om de school te continueren en
na 2017 mogelijk onder te brengen bij
de Bengaalse overheid. *

ASML Foundation
nieuwe sponsor VTC

Bouwen aan een chipmachine bij ASML

De ASML Foundation steunt vooral technisch
vakonderwijs voor kansarme jongeren. Vorig
jaar sponsorde de Foundation 28 projecten in
15 landen. Onder andere in Nederland, China,
Tibet en India.

ook in de projecten van de Foundation.
Ongeacht je afkomst, of je nu rijk of arm,
jong of oud, gezond of gehandicapt bent:
de Foundation staat voor gelijke kansen op
onderwijs voor iedereen.

Het VTC in Aloshikha past uitstekend bij de
doelstellingen van de ASML Foundation: een
positieve bijdrage leveren aan onderwijs
projecten en aan de betrokken gemeenschap
pen. Daar waar echt extra steun nodig is.
Het VTC wordt het tweede project in Bangladesh.
In Chittagong helpt de Foundation Terre de
Hommes met het opzetten van een VTC voor
kwetsbare kinderen. Deze kinderen leren net
als bij het VTC in Aloshikha ambachtelijke
vaardigheden, waar in Chittagong steeds meer
behoefte aan is.

Vrijwilligers bij ASML
ASML heeft een speciaal vrijwilligersbeleid, om
de medewerkers te stimuleren verenigingen en
goede doelen te steunen. Zo heeft elk project
van de Foundation een ambassadeur die
medewerker is van ASML.
Het VTC is kortgeleden ook onder de aandacht
gebracht tijdens de jaarlijkse vrijwilligersmarkt.
Zes medewerkers, die werken in Veldhoven en
afkomstig zijn uit diverse landen, hebben zich
inmiddels opgegeven. Zij willen graag iets
betekenen voor het VTC. Op dit moment
bekijken ze samen met SAKO wat de mogelijk
heden zijn.

Gelijke kansen voor iedereen
De Foundation is gelieerd aan chipfabrikant
ASML, waar de meest hoogwaardige techno
logieën worden toegepast. Bij ASML werken
mensen uit de hele wereld. Bijvoorbeeld uit
India, Taiwan, Ierland en de Verenigde Staten.
Het beleid van ASML is niet alleen gericht
op technologie, maar ook op diversiteit van
mensen. Niet alleen binnen het bedrijf, vooral
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Wilt u meer weten over de ASML Foundation?
Kijk op www.asml.com (menu Other ASML
sites).
(*) In het artikel op de pagina hiernaast leest
u meer over de financiering en de rol van de
Bengaalse overheid.

•

VTC: met uw hulp kans op
overheidssteun!

De Bengaalse overheid wil de komende jaren een groot
aantal scholen die door particuliere initiatieven zijn opgezet,
financieel gaan ondersteunen. Er is een grote kans dat ook
het Vocational Training Centre (VTC) hiervoor in aanmerking
komt, zodat het niet langer van particuliere bijdragen
afhankelijk is.
Door een opleiding aan het VTC hebben
jongeren meer kansen op een toekomst.
Van de ruim 300 leerlingen die hun opleiding
hebben afgemaakt, heeft de grote meerder
heid een baan gevonden, is iets voor zichzelf
begonnen of is begonnen aan een vervolg
opleiding.
Behoefte onderwijs enorm
Bangladesh telt meer dan 165 miljoen mensen,
waarvan 60 miljoen jonger dan 18 jaar. De
economie in Bangladesh groeit al jaren met zo’n
6,5 % per jaar, waarbij de meeste groei komt
door de textielindustrie, de farmaceutische
industrie en de ICT-sector. Ook de landbouw is
nog steeds een belangrijke sector. Jonge, goed
opgeleide mensen zijn daarom hard nodig.
De Bengaalse overheid ziet de potentie van
haar jonge bevolking, maar staat voor de
enorme uitdaging om te voorzien in al die
onderwijsbehoeften. Er is ontzettend veel
nodig om al die jonge mensen kennis en
vaardigheden te leren.
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De Bengaalse overheid kan dat niet alleen
organiseren. Daarom springen lokale organisa
ties zoals Aloshikha hierop in. Ze nemen zelf
initiatief en dragen hun steentje bij, vaak met
de steun van organisaties als SAKO. Maar een
school opzetten is slechts de eerste stap. De
school draaiende houden is veel lastiger en
daarom zou het fantastisch zijn als de overheid
dat gedeelte voor haar rekening kan nemen.
Uw steun is hard nodig
Als het VTC tenminste drie jaar met goede
resultaten heeft gedraaid en aan alle voor
waarden voldoet, kan het in aanmerking
komen voor een Monthly Payment Order
(MPO), een maandelijkse vergoeding waarmee
alle salariskosten worden gedekt. Het goede
nieuws is dat het VTC sinds kort aan al die
voorwaarden voldoet.
Totdat de overheid de aanvraag in behandeling
neemt, hopen we samen met Aloshikha, de
ASML Foundation en uw steun de school
draaiende te houden. Als het VTC eenmaal
een MPO heeft, kan de school vele jaren verder
en kunnen honderden jongeren bouwen aan
hun toekomst.

•

Docent VTC Ragun Swapon Halder:
aantal vakken VTC uitbreiden

Ragun Swapon Halder leidt
studenten op tot elektriciens.

Ragun Swapon Halder (43 jaar) is docent aan het VTC.
Hij leidt studenten op tot elektriciens. Swapon is zelf een
ervaren elektricien. Hij werkte jarenlang in de bouw voordat
hij begon met lesgeven. In een vraag-antwoordgesprek
vertelt hij over zijn werk aan het VTC.
Hoe ziet je werkdag eruit?
Om 6 uur sta ik op. Na het opfrissen geef ik
mijn zoon les. Hij zit in de zesde klas. Dan stap
ik op de fiets en fiets ik 8 kilometer naar school.
Rond 10 uur starten de lessen aan het VTC.
Deze duren tot vijf uur, natuurlijk met pauzes
tussendoor. Na schooltijd geef ik nog bijlessen.
Als die klaar zijn, ga ik weer naar huis.
Welke materialen en lesmethodes gebruik je?
We werken met computertechnieken en we
gebruiken machines, elektrische en handgereed
schappen. De opleiding is praktijkgericht.
De theorielessen geven we klassikaal.
Worden er op het VTC ook buitenschoolse
lessen gegeven?
Ja. Meneer Prince Ripon Halder, die zelf natuuren scheikundedocent is, geeft computerles na
schooltijd. En we hebben studenten die graag
voetballen of cricket spelen.

Wat wil je nog verbeteren aan het VTC?
Ik zou het aantal vakken willen uitbreiden.
Bijvoorbeeld computerlessen en gezondheids
leer/verzorging. Daar is behoefte aan bij
studenten. Het maakt de school veelzijdiger
en beter. En leerlingen hebben zo ook meer
keuzemogelijkheden. Ik zou daarnaast graag
een technisch laboratorium willen inrichten.
Daarvoor hebben we meer instrumenten en
materialen nodig, bijvoorbeeld elektriciteits
meters, boormachines en specifieke las
apparatuur voor bijvoorbeeld MIG en TIG
lassen.
Wat motiveert de leerlingen?
Door les te volgen aan het VTC, leren de
studenten een echt vak en hebben ze uit
eindelijk een erkend diploma in handen.
Daardoor zijn hun kansen op werk veel
groter dan bij een algemene opleiding.
Dat motiveert hen om de opleiding goed
af te ronden. Dat is ook zo goed aan het
VTC, dat jonge mensen kansen krijgen.
Ruim de helft van de leerlingen heeft wat
extra hulp nodig. En daarom herhaal ik de
lessen en probeer ik de stof zo eenvoudig
mogelijk uit te leggen. Uiteindelijk slagen de
meeste leerlingen en vinden hun weg in het
bedrijfsleven of starten een eigen bedrijfje.

•
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Vorig jaar ben ik met mijn vader naar Bangladesh geweest.
Van alle projecten die ik daar gezien heb, is het VTC
(Vocational Training Centre) me het meest bijgebleven.
Ik wil graag een bijdrage leveren aan het VTC en daarom
organiseer ik op mijn school een speciale actie.

Leerlingen in Dubai in actie voor
leeftijdsgenoten in Bangladesh
Op het VTC kunnen jongeren net zo oud als
ik hun middelbare school afmaken en een
opleiding volgen in vier vakken die samen
lopen met de belangrijkste industrieën van
Bangladesh. Onze scholen zijn zo anders en
ik vind het een gek idee dat er zo dichtbij
zulke grote verschillen zijn. Een voorbeeld is
dat ik bijna elke dag werk met een iPad of
een laptop. Dat is wel luxe, maar bij het VTC
moeten jongeren het met een schoolbord en
krijtjes doen.
Mijn actie
Op mijn school gaan we geld inzamelen voor
het VTC. Eerst heb ik, met natuurlijk een beetje
hulp van mijn ouders, een brief geschreven
naar de leraar die verantwoordelijk is voor alle
liefdadigheidsacties op school. Samen met
haar en een hele groep charity ambassadors
(leerlingen die helpen met het organiseren van
acties op school) gaan we de komende drie
maanden geld inzamelen voor SAKO en het
VTC.
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Iftar: feest voor SAKO
Inmiddels hebben mijn vader en ik de
leerlingen verteld over het VTC en Bangladesh.
En we kwamen met zijn allen meteen op
het idee om een grote Iftar op school te
organiseren.
Ik woon in de Verenigde Arabische Emiraten
en in de laatste maand voor de zomervakantie
is het Ramadan: de tijd waarin alle moslims
overdag vasten. Bij zonsondergang breken de
moslims hun vasten en houden een iftar, een
klein feest met familie en vrienden waar je
samen bidt en eet.
De iftar op school wordt een feest voor
iedereen, waar moslims genieten van een
iftar samen met niet-moslims, die zo een idee
krijgen van de Islam en van Dubai. We zijn
zelfs van plan een kameel in te huren! Ik vind
het heel leuk dat ik zo echt een steentje bij
kan dragen aan het voortbestaan van het VTC.
Ik hoop dat het een groot succes wordt!
Lena Verwilghen

•

Wanneer
wordt een overstroming een ramp?
Tweederde van het vasteland in Bangladesh staat jaarlijks
onder water. Overstromingen zijn onderdeel van de seizoenen.
De rivieren treden buiten hun oevers en voeren vruchtbaar
slib mee dat van groot belang is voor de landbouw. Mensen
bouwen hun huizen op terpen, of wonen een deel van het
jaar in boten. Ze zijn aan het water gewend. Maar wanneer
wordt dit jaarlijks terugkerende fenomeen een natuurramp?
Door de ontbossing in de bergen van Nepal
komt er steeds meer water de rivieren van
Bangladesh binnenstromen. De terpen moeten
hieraan worden aangepast. Wie daarvoor geen
middelen heeft, verhoogt in eerste instantie
zijn bed met stenen. Mensen laten immers
niet graag hun bezittingen achter. Maar als
ook dat niet meer toereikend is, trekken ze
bij familie in, of verhuizen ze tijdelijk naar de
school. Zo passen mensen zich aan aan het
stijgende waterpeil. Vervelend, maar lijkt geen
ramp. Nog niet.
We associëren een ramp vaak met iets
onverwachts, zoals de tropische cyclonen,
tornado’s en vloedgolven die ook voorkomen
in Bangladesh. En toch is het stijgende
waterpeil – dat met de vallende regen
centimeter voor centimeter omhoog kruipt –
meestal de oorzaak van de noodtoestand.
Van vriend naar vijand
Als het water aangekondigd zijn opwachting
maakt, is het moeilijk om vast te stellen
wanneer het van vriend in vijand is veranderd.
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Dit gebeurt wanneer de veiligheid van de
bevolking wordt bedreigd en het economische
leven door het water tot stilstand komt.
Bijvoorbeeld als de dijken rondom de grote
steden het dreigen te begeven. Wanneer
wegen worden weggespoeld, de trein niet
meer rijdt, en het stroomnetwerk uitvalt.
Mensen verdrinken. Waterpompen verdwijnen
onder het wateroppervlak, waardoor mensen
geen toegang meer hebben tot schoon drink
water. Ziektes liggen op de loer. En ook wilde
dieren, die de steeds zeldzamere droge plekjes
voor zich opeisen.
Veerkrachtig
Mensen in Bangladesh zijn zeer veerkrachtig
en zelfredzaam. De overstroming van 1998
wordt in mijn herinnering samengevat in het
beeld van de chaiwallah (theemaker). Hij stond
midden in een overstroomde en daardoor onbe-
gaanbare straat, waar hij toch iedere ochtend
het luik van zijn houten box opendeed en de
ketel op het vuur zette. Het leven moet door
gaan. Als het water toch al aan je lippen staat,
betekent het uitroepen van de noodtoestand
letterlijk relief: het Engelse woord voor nood
hulp, maar ook voor opluchting. Want dat
is ook het moment dat er door de regering
en de Ngo’s – zo ook de lokale organisaties
die gesteund worden door SAKO – de nood
voorraad rijst wordt aangesproken en onder de
bevolking wordt verdeeld.

•

Weeshuis Elisama
opgeknapt
De weeshuizen van Elisama in Denpasar en Singaraja
(Indonesië) zijn flink opgeknapt en toekomstbestendig
gemaakt. Dit tot grote vreugde van de 62 kinderen die
nu in beide weeshuizen zijn ondergebracht.
Alle buitenmuren van het weeshuis zijn
geschilderd. In plaats van groen is het huis
nu oranje geverfd. De kinderen zijn dik
tevreden, want zij vinden oranje veel mooier
dan groen. Naast een mooie nieuwe kleur,
hebben ze nieuwe gordijnen op hun kamers.
En ze hebben nu Wifi. Dat is erg welkom, want
internet kunnen ze namelijk goed gebruiken,
onder andere bij het maken van hun huiswerk.
Beveiliging
Ten aanzien van de veiligheid zijn er maat
regelen genomen. Op diverse plaatsen zijn
beveiligingscamera’s opgehangen. Ze worden
ook gebruikt voor de controle op de gang van
zaken in het weeshuis. Zelfs vanuit Singaraja
is het mogelijk om via internet controle uit te
voeren op het huis in Denpasar.
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Buurt heeft moeite met weeshuis
De buurt van het weeshuis in Denpasar
vindt het niet altijd leuk dat er een weeshuis
is. Ze ervaren soms overlast. Zo is bezwaar
gemaakt tegen het parkeren van auto’s, fietsen
en brommers in de straat. Daarnaast is er
commentaar op het houden van verjaardags
feestjes of ceremonies. Ook zingen en buiten
spelen wordt als onrustig ervaren door de
buren.
Het huurcontract dat Elisama heeft voor het
weeshuis loopt nog tot 2024, maar de buurt
vindt eigenlijk dat er geen weeshuis past in
hun buurt. De staf in Denpasar is hierdoor erg
van slag en zoekt momenteel naar een goede
oplossing voor het weeshuis en de buurt.
Speeltoestellen
In Singaraja is de nieuwbouw klaar, zoals de
slaapzalen van de kinderen en de algemene
ruimtes. De wens is nog om een aula van twee
verdiepingen te bouwen. De kosten hiervoor
zijn ongeveer € 75.000,00. Omdat de donaties
van diverse stichtingen teruglopen, kan deze
wens nog niet vervuld worden. Goed nieuws
is wel dat het contract met de aannemer voor
de speeltuin nu wordt afgerond. De speel
toestellen worden binnenkort geplaatst!

•

SAKO op Pasar Malam
allerlei snuisterijen. Ook de eetkraampjes
ontbraken niet, zodat iedere bezoeker kon
genieten van de heerlijke saté, nasi rames of
gado gado.
SAKO had schilderijen en postkaarten te koop.
De drukte was groot en veel bezoekers hadden
gelukkig belangstelling voor het werk van SAKO.
Er is niet veel verkocht, maar SAKO heeft wel
veel meer bekendheid gekregen.

•

Erkenningsregeling CBF
SAKO mag zich vanaf 1 juli 2016 ‘erkend goed doel’ noemen.
Deze nieuwe landelijke erkenningsregeling via het Centraal
Bureau Fondsenwerving (CBF) zorgt ervoor dat er een een
duidige en door de sector breed gedragen erkenning ontstaat.
Donateurs en andere belanghebbenden weten daardoor zeker
dat erkende organisaties aan heldere spelregels voldoen,
weten wat ze willen bereiken en daar open en begrijpelijk over
communiceren.
Bovendien behouden goedgekeurde erkende goede doelen
hun ANBI status. Dit heeft als voordeel dat u als donateur
giften aan SAKO van de inkomstenbelasting kunt aftrekken.
Besluit SAKO Nieuws: Dit SAKO Nieuws geeft in grote
lijnen de projecten aan, die onder handen zijn. Voor al deze projecten is
Stichting SAKO sterk afhankelijk van uw hulp. Zonder uw bijdrage kunnen
deze projecten niet tot stand komen. Het stichtingsbestuur dankt u hartelijk
voor uw trouwe bijdrage. Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte.

Stichting SAKO IBAN NL14 ABNA0540357820

• j u n i 2 0 16

pagina 8

sponsoring ontwerp Studio Jesse, Amsterdam

De organisatoren hebben er een groot succes
van gemaakt. Er stonden allemaal verschillende
kraampjes: met kruiden, kleding, reizen en

In actie komen?
Wilt u zelf een actie voor SAKO op touw zetten?
Stichting SAKO helpt u hier graag bij. Mail of bel
(0115- 481728) ons uw idee en dan bekijken
we samen hoe we u kunnen ondersteunen.

sponsoring drukwerk Johan en Marijke Robesin, Hoek

Stichting SAKO heeft in april met een kraam gestaan op
de prachtige Pasar Malam in Sluiskil. Het dorpshuis was
compleet omgetoverd tot een Indische markt. Een ideale
gelegenheid voor SAKO om bezoekers warm te maken voor
haar projecten in Indonesië en Bangladesh. Een speciale
poster van het weeshuis Elisama benadrukte het werk van
SAKO in Indonesië.

Kaarten te koop
Heeft u interesse in de prachtige kaarten,
ontworpen door Erleijne Verwilghen? Ze zijn
nog verkrijgbaar. Twaalf kaarten met envelop
kosten nu € 15,00. De opbrengst gaat
uiteraard naar SAKO. U kunt ze bestellen door
een mail te sturen naar sako@zeelandnet.nl.

